
 

COLÉGIO SANTA CLARA 
EDITAL PARA A PROVA DE SELEÇÃO 2022 

(1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º ano do Ensino Médio) 

 

Através do presente edital, o Colégio Santa Clara expõe as normas e procedimentos relativos 
às provas de seleção para o ano letivo de 2022. 
 
1 – DO CONCURSO 

1.1. Poderão se inscrever somente alunos de outras instituições de ensino.  
1.2.Os resultados da Prova de Seleção 2022 serão válidos apenas para o ano letivo de 2022, 

sendo a matrícula condicionada à apresentação de histórico escolar que comprove a 
aprovação na série anterior e mediante a existência de vaga disponível. 

 

2 - DA INSCRIÇÃO  
2.1. A inscrição poderá ser feita pelo site do colégio, www.colegiosantaclararj.com.br, no período 

de 23/09/2021 até 20/10/2021.  
2.2. No ato da inscrição, o candidato preencherá a ficha cadastral e imprimirá o seu cartão 

de inscrição, que será apresentado no dia da prova.  
2.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 
3- DAS PROVAS 

3.1. O candidato só poderá fazer a prova mediante apresentação do cartão de inscrição.  
3.2. O cartão de inscrição será recebido pelo funcionário responsável e anexado ao caderno de 

prova.  
3.3. A Prova de Seleção 2022 será realizada em fase única no dia 23/10/2021, no período das 

8h30min às 11h. As provas serão elaboradas de acordo com os conteúdos programáticos 
correspondentes ao ano escolar cursado pelo candidato no momento da inscrição.  

3.4. No dia da Prova, a escola será aberta às 7h45min, sendo o portão fechado às 8h15min. Após 
o fechamento dos portões, não será permitida a entrada sob nenhuma circunstância.  

3.5. As provas serão compostas de:  
3.5.1. 1º ano do Ensino Fundamental: 20 (vinte) questões de múltipla escolha, abordando 

conteúdos relativos a Português e Matemática, sendo 10 de cada disciplina.  
3.5.2. 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental: 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, 

abordando conteúdos relativos a Português e Matemática, sendo 20 de cada disciplina. 
3.5.3. 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º ano do Ensino Médio: 40 (quarenta) 

questões de múltipla escolha, abordando conteúdos relativos a Português e Matemática, 
sendo 20 de cada disciplina.  

3.6. O candidato deverá apresentar-se no dia, horário e local determinados, munido de lápis nº 2 
e caneta esferográfica azul ou preta.  

3.7. Durante a prova é proibido o uso de aparelhos eletrônicos. 
 

4- DOS RESULTADOS 
4.1. A prova será pontuada de acordo com o seguinte critério: 

4.4.1. 2º ano do Ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino Médio - Múltipla escolha: 1 
ponto cada questão. 
4.4.2. 1º ano do Ensino Fundamental – Múltipla escolha: 2 pontos cada questão.  

4.2. A nota final será um somatório da pontuação obtida na prova de múltipla escolha. 
4.3. Serão candidatos às bolsas integrais: 

4.3.1. Os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio que alcançarem 38 a 40 pontos. 
4.3.2. Os alunos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental que alcançarem de 38 a 40 pontos.  

4.4. Obterão bolsas de estudo os primeiros alunos matriculados, considerando o número de 
Bolsas oferecidas. 

  



 

 
 
4.5. Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação obtida, segundo a tabela 

abaixo:  
4.5.1. 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º ano do Ensino Médio 

 

Pontos obtidos Quantidade de Bolsas de Estudo 

38 a 40 pontos = 100% 05 bolsas 

30 a 36 pontos = 50% 15 bolsas 

20 a 28 pontos = 40% 20 bolsas 

12 a 18 pontos = 30% 30 bolsas 

 

4.6. Os descontos obtidos serão ministrados sobre o valor real da tabela de anuidades aprovada 
para o ano letivo de 2021 . 
4.7. As Bolsas de Estudo serão mantidas mediante o pagamento das parcelas da anuidade.  
4.8. Perderá a Bolsa de Estudo o aluno reprovado e os que sofrerem qualquer punição disciplinar, 

conforme previsão expressa no contrato de prestação de serviços educacionais fornecido 
pela escola. 

4.9. O aluno bolsista deverá arcar, anualmente, com a 1ª parcela da anuidade, que deverá ser 
quitada no ato da rematrícula. 

 

5- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. O colégio estará à disposição dos responsáveis no período de 03 à 04/11, das 9h às 15h 
para a entrega de resultados e entrevistas.  

5.2. Os resultados não serão divulgados por telefone ou internet.  
5.3. Ao ter acesso ao resultado, o candidato receberá a lista de documentos necessários para a 

efetivação da matrícula.  
5.3.1. A não apresentação de toda a documentação exigida no ato da matrícula invalida a 

efetivação da mesma. 
5.4. É passível de eliminação o candidato que tentar se comunicar, durante a realização do 

Bolsão, com outros candidatos, proceder ao empréstimo de materiais e usar de métodos 
contrários às normas estabelecidas por este estabelecimento.  

5.5. Perderá a bolsa conquistada neste concurso, a qualquer período do ano letivo, o candidato 
que apresentar documentação falsa.  

5.6. Não será permitido, durante a realização do Bolsão, o porte e uso de aparelhos eletrônicos, 
calculadoras, relógios digitais, réguas de cálculo, bem como material de consulta 
bibliográfica.  

5.7. O candidato deverá manter telefones celulares ou qualquer outro aparelho desligados, sob 
pena de eliminação da prova.  

 

Colégio Santa Clara 
Educação que se Renova 
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